Drie leuke vondsten In 2004

Drie leuke vondsten in 2004
K. van Zoest
Onafhankelijkheidsweg 84
2332 ZT Leiden
Planten inventariseren en monitoren is een bijzonder aangename hobby: je bent buiten, je kunt
er alle tijd voor nemen (ze lopen of vliegen niet weg) en het houdt je alertheid op peil want je
kijkt toch altijd ook uit naar iets bijzonders. Dit jaar was het drie keer raak in het gebied bij de
Cantineweg te Katwijk, binnen een bereik van een paar honderd meter.
Witte reseda (Reseda alba).
Op de in 2003 aangelegde aarden (geluids)wal rechts van de weg tussen de rotonde van de
Katwijkseweg en die bij Duinwaterbedrijf Zuid-Holland stonden ongeveer 80 exemplaren van de
Witte reseda. Het is een adventief plant, die thuishoort in het Middellandse-Zeegebied en
Arabië; hij wordt als honingplant gebruikt. Als Reseda valt de plant op, omdat hij witte
kroonbladen heeft en dus buiten het bekende zoekbeeld valt: Wilde reseda en Wouw hebben
immers groengele kroonbladen. Met de Heukels is hij niet op naam te brengen; hij is (nog?)
geen tot de Nederlandse flora behorende plant. Maar met de Belgische flora (1998) lukte de
naamsbepaling wel. Naast de bloemkleur zijn de veerspletige stengelbladen en het aantal van
vier vruchtbladen belangrijke determinatiekenmerken. Als groeiplaats vermeldt deze flora:
ruigten en stortterreinen, wat overeenkomt met de vindplaats. Is het een spontane
vestigingsplaats (meegevoerd met de aangebrachte aarde) of is de plant hier uitgezaaid? Als dit
laatste zo is, dan is het wel selectief gebeurd (door een imker?), want er stonden op de wal geen
andere bijzondere planten.
Veldwarkruid (Cuscuta campestris)
Op zo'n 10 meter afstand van de Cantineweg vond ik in het duingebied Veldwarkruid. De
groeiplaats viel op omdat het van enige afstand leek alsof er uitgeplozen strotouwtjes op de
grond lagen (Lies noemde ze scoubidou-touwtjes); de kleur van dunne stengels is oranjeachtig
geel. Deze parasitaire plant is oorspronkelijk een Noord-Amerikaanse en komt zeldzaam in
West-Europa voor. De Duitsers noemen Veldwarkruid Nordamerikanische Seide. In de Heukels
staat dat de plant vooral in akkers woekert, op diverse plantensoorten. De Belgische flora noemt
ruderale terreinen en bouwland met als waardplant diverse Lipbloemigen, Vlinderbloemigen en
Schermbloemigen (in het bijzonder in wortelvelden). Dat de plant kan woekeren heb ik gezien:
bij de vondst bestreek hij een kleine m\ maar enkele weken later meer dan vier m^; de bijnaam
van het geslacht warkruid is Duivelsnaaigaren! Later viel de plant uiteen: er bleven nog enige
tijd enkele kernen vitaal, maar er was geen uitbreiding meer. De groeiplaats was een zandige
plek tegen Duindoornstruweel aan, met een licht ruderaal karakter; vorig jaar heeft vlak bij deze
plek een Katwijker enkele weken illegaal gekampeerd. Dat de plant niet kieskeurig is, blijkt ook
uit de grote verscheidenheid aan planten waar hij zich op gevestigd had: Akkerwinde,
Melganzevoet, Middelste teunisbloem, Duinreigersbek, Geel walstro. Duinroosje, Braam,
Jacobskruiskruid en zelfs de Duindoorn. Stuk voor stuk planten die niet bij de in de Belgische
flora genoemde families horen. De omschrijving in de Heukels ('op verschillende
plantensoorten') is passender.
Bokkenorchis (Himantoglossum hircinum)
Dit is wel mijn vondst van het jaar. Op 10 juli trof ik hem aan precies langs (welk een toeval!)
mijn monitorroute in het hok Vlaggenduin. De plek is hooguit 100 meter van de Cantineweg
verwijderd. De groeiplaats is in hetzelfde kilometerhok dan een eerdere vondst in 1983.
Het betrof op 10 juli van dit jaar één exemplaar, niet al te groot, namelijk 28 cm (volgens
de flora varieert de lengte tussen de 30 en 80 cm). Het grootste deel van de 21 bloemen was al
uitgebloeid. Al met al was de plant niet eens zo erg opvallend, maar de 4 cm lange bloemlip die
spiraalsgewijs gedraaid is maakt verwarring met een andere orchidee onmogelijk. De groeiplaats
is een heel flauwe noordhelling in open duingrasland met als begeleidende planten: Duinroosje,
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Gewone vleugeltjesbloem. Geel walstro. Schapegras, Rood zwenkgras. Smalle weegbree en
diverse mossen. De Heukels beschrijft als groeiplaats: matig droge, kalkrijke g r o n d in laag
duinstruweel en op een dijkhelling. De plant is zeer zeldzaam in het Renodunaal (kalkrijke
duinen) en Estuariëndistrict (Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta). De soort is bovendien
onbestendig: alle vondsten zijn met ruime intervallen in t i j d en r u i m t e . De laatste vondst in
Berkheide was in 1983. De verspreiding van de Bokkenorchis centreert zich in het MiddellandseZeegebied en verder noordwaarts in West- en Midden-Europa t o t Midden-Engeland en M i d d e n Duitsland. Weeda meldt in de Oecologische Flora dat de plant aan de n o o r d r a n d van zijn areaal
bokkensprongen maakt. Maar daar k o m t de naam niet vandaan: die o n t l e e n t de plant aan de
geur: een bokkengeur (die ik trouwens nauwelijks kon w a a r n e m e n ! ) .
Op deze plaats is door Harrie van der Hagen een opname gemaakt (zie tabel 1).
W o n d e r l i j k is dat, zoals hierboven als vermeld er geen bijzondere plantensoorten v o o r k o m e n en
in het duin veel meer plekken te vinden zijn met eenzelfde karakteristiek.
Tabel 1. Opname Bokkenorchis op 13 juli 2004.
Opp.: I x l m , hoogte: 5-15-40 cm. Bed. Kruidlaag: 40%, Bed. Moslaag:
70%, Hellingshoek: 5 graden. Hellingsrichting: N
Wetenschappelijke naam
Himanthoglossum hircinum
Rosa pimpinellifolia
Koeleria macrantha
Polygonatum odoratum
Galium verum
Luzula campestris
Festuca filiformis
Plantago lanceolata
Thymus pulegioides
Leontodon autumnalis
Cerastium fontanum
Carex arenaria
Calamagrostis epigejos
Picris hieracioides
Festuca rubra
Poa pratensis
Hieracium pilosella
Helictotrichon pubescens
Silene nutans
Phleum pratense ssp bertolonii
Hypnum cupressiforme ssp lacunosum
Dicranum scoparium

Nederlandse naam
Bokkenorchis
Duinroosje
Smal fakkelgras
Welriekende salomonszegel
Geel walstro
Gewone veldbies
Fijn schapegras
Smalle weegbree
Grote Tijm
Vertakte leeuwentand
Gewone hoornbloem
Zandzegge
Duinriet
Echt bitterkruid
Roodzwenkgras
Veldbeemdgras
Muizenoor
Zachte haver
Nachtsilene
Klein timoteegras
Gewoon klauwtjesmos
Gewoon gaffeltandmos

Drie leuke vondsten die het plantenseizoen o p g e f l e u r d hebben. Alle zijn bijzonderheden in de
bonte Nederlandse plantensamenleving: een Noord-Amerikaanse i m m i g r a n t en t w e e
Middellandse-Zeebewoners: één die hier best een vaste verschijning kan gaan w o r d e n en één die
hier al eeuwen her en der even o p d u i k t , maar zich niet laat binden.
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